SEJLFORENINGEN SYD
Sejlklubvej 10, 2450 København SV
Mobile Pay: 36200

( 3646 9461 mail: sfsyd@sfsyd.dk

Bank: 1551-3164045544

Hjemmeside: www.sfsyd.dk

Referat af bestyrelsesmøde i S/F SYD, d. 02-09-2020

København 03-09-2020

Tilstedeværelse:
Tilstede
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
1. suppleant:

Finn Olsen
Mogens Mortensen
Søren Sørensen
Allan Nielsen
Henrik Jørgensen
Henrik Østerberg

Godkendelse af sidste referat:
Referat af 03-06-2020 blev godkendt.
Korrespondance. Indkommen post og e-mail samt evt. eksterne møder:
By & Havn: De nye kontrakter, underskrevet af By og Havn er kommet retur.
Økonomi:
Økonomien kører på den rigtige side i forhold til budgettet.
Søren stiller forslag om opsætning af solceller på den SØ vendte del af tage på
klubhuset. Anlægget bør tjene sig ind på ca. 4-5 år. Altså en rigtig god investering.
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var alle for forslaget. Søren iværksætter
arbejdet så det er færdigt inden bådoptagning. Bl.a. skal pladsen i sydvest-gavlen af
klubhuset ryddes, da den skal bruges i forbindelse med montagen.
Ansvarsforsikringer:
Grundet nogle medlemmers manglende overholdelse af vores regler om
ansvarsforsikring, gælder følgende:
”Alle A-medlemmer af S/F Syd skal være medlem af enten Danske Tursejlere eller
Danmarks Fritidssejler Union. Foreningen er medlem af begge selskaber. Med
medlemskabet følger en ansvarsforsikring på båden. Dette skal gælde fra 1. januar 2021.
Foreningen opkræver betalingen for ansvarsforsikringen med 250 kr. i oktober og resten
i april og betaler samlet i januar.”
Ordensreglerne ændres i overensstemmelse med ovenstående.

Side 1

Medlemmer:
Udmeldte:
A-medlemmer:
69. Jan Larsen. Solgt båden
71. Signe Ørgreen-Jacobsen. Solgt båden
85. Frank Birkegaard. Solgt båden bliver passivmedlem
Udmeldte B-medlemmer:
529. Morten Jørgensen
Udmeldte B-medlemmer (Lejer):
302. Lennart Bøgedal Jørgensen

Vi byder velkommen til:
A-medlemmer:
63. Said Khayat. Købt Jans båd.
15. Kim Mikkelsen & Gitte Stevhoved. Købt Signes båd.
31. Laila Jørgensen & Peter Møller. Købt Franks Båd
B-medlemmer (passive):
554. Julie Blok Dahl
537. John Andersen
570. Frank Birkegaard
B-medlem, lejer:
327. Samir Hasnaoui. Plads 4
315. Christian Frithiof Petersen
Tag godt imod de nye medlemmer.
Diverse:
Ordinær generalforsamling: Er blevet udsat til 2021.
Bådvognen: Der overvejes stadig en løsning til en form for ruller til wiren.
Søsætning / optagning: Næste optagning er d. 24. oktober. Der er ophængt sedler, man
skal skrive sig på, på opslagstavlen.
Pladsen og værkstedet: Der er opstillet en stor affaldscontainer og alt der står på
pladsen eller på værkstedet eller andre steder på foreningens område, der ikke er
mærket med navn og pladsnummer bliver smidt ud. Vi satser på at rydde op i
weekenden d. 5-6. september.
Vi må se om der er nogle medlemmer, der kan hjælpe til.
Nogle medlemmer har lavet nyt tag på cykelparkeringen ind mod Mellemfortet.
Tak for det.
Side 2

HUSK at rydde op i dine ting på pladsen og i værkstedet.
Så får vi en plads, der er ryddelig og til at holde ud at se på.
HUSK at hunde skal føres i snor på foreningens område. Skilt sættes op.
HUSK at køre stille og roligt på pladsen. Skilt med maks. 10 km. sættes op.
Pligtarbejde: Pligtarbejdet i september er aflyst.
Uddannelse: Der vil igen henover efterår og vinter, hvis der er interesse herfor, blive
afholdt teorikursus til Duelighedsbevis samt teorikursus så man kan bestå onlineprøven
til DSC (VHF) certifikat. Kontakt evt. Allan
Eventuelt: iab.
NB. Husk, at medlemmer altid kan kontakte et bestyrelsesmedlem,
hvis der skulle være spørgsmål eller andet, der er tvivl om.
Næste ordinære bestyrelsesmøde: onsdag d. 07. oktober 2020 kl. 18:00
Ved behov kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Side 3

